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Wat hebben de kinderen, ouders en medewerkers 

in 't Huis allemaal meegemaakt de afgelopen tijden? 

Wij willen hierbij een kort overzicht geven van het afge-

lopen anderhalve jaar, want al met al is het teveel om 

even op te noemen. 

Er is in het afgelopen anderhalf jaar veel veran-

derd in 't Huis. Om te beginnen zijn in januari 2010 

Pascal en Job naar een andere woning verhuisd, omdat 

zij een ander leefklimaat nodig hadden dan wij in 't Huis 

nastreven.  Begin februari 2011 is Nina in 't Huis komen 

wonen. 

Op 28 februari hebben wij afscheid moeten nemen 

van Thomas, die vanaf de start van  't Huis hier ge-

woond heeft. Zijn overlijden was een schok voor ieder-

een. In de eerste plaats voor zijn ouders Paul en Desirée, 

zijn zus Emmely en zijn broer Jesse. Maar daarnaast ook 

voor alle medewerkers in 't Huis, die hem vele jaren 

hebben begeleid, en voor de ouders van de andere kin-

deren in 't Huis. Ook Erik en Tjakko hebben ieder op 

hun eigen wijze het overlijden van Thomas ervaren en 

moeten verwerken. 

Er was een totaal andere situatie ontstaan in kor-

te tijd, die de nodige aanpassing vroeg van de begelei-

ding, terwijl er tegelijkertijd veel verdriet was om het 

overlijden van Thomas.  Alle lof voor de manier waarop 

de begeleiding alle veranderingen heeft doorstaan, 

werktijden heeft aangepast aan de nieuwe situatie en 

meegedacht heeft over oplossingen. 

Per 1 oktober 2010 hebben wij Nathan mogen ver-

welkomen als jongste  bewoner van  't Huis. 

De rust is inmiddels weergekeerd en iedereen lijkt 

zijn/haar draai en ritme weer gevonden te hebben.  



 

 

10 jaar begeleiding 
Nicoline Kuiper 
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Ruim 10 jaar geleden zaten we met el-

kaar om de tafel, nieuwe ouders en nieuw 

personeel. Voor ouders was het helder wat er 

gevraagd werd, een veilige huiselijke situatie 

voor hun kinderen waarin ze zich binnen hun 

mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Voor 

het meeste personeel was dit een doelstelling 

waar ze achter konden staan en enthousiast 

mee aan de slag wilden gaan. Een paar bouw-

stenen waar een huis van gebouwd moest 

worden. Die bouwstenen werden vertaald in 

vele gesprekken met elkaar waarin normen 

en waarden, visie, wensen, mogelijkheden èn 

beperkingen uitvoerig besproken werden. De 

fundering werd langzaamaan gelegd en we 

konden gaan bouwen. Met vallen en opstaan 

ontstond er een huis waar aan we echt met 

elkaar gewerkt hebben, een bouwproject 

waar we achter kunnen staan en waar we 

trots op zijn...  

 

...Tot er iets vreselijks gebeurde. Iets 

waar we zo hard aan gebouwd hadden, stort-

te voor mij tot de grond toe in... Thomas 

overlijdt. Er is toen een stukje van mijzelf, 

met hem dood gegaan maar aan de andere 

kant heeft hij voor mij en voor ons zoveel be-

tekend dat het bijna symbool staat voor de 

stevige fundering die 'tHuis heeft. Hij heeft 

mij tegelijk toch ook weer de kracht en de 

motivatie gegeven om door te gaan en op-

nieuw te bouwen.  

Alsof hij ons influistert (of in-PECST in zijn 

geval): 'denk aan de anderen, aan je idealen, 

denk aan je doelstelling'. Het is heel moeilijk 

(geweest) maar we zijn met elkaar wel door 

een hele zwarte periode heen gekomen en 

kunnen elkaar nog steeds ondersteunen en 

motiveren om weer verder te bouwen.    

 

Mensen die in 'tHuis binnen komen zeg-

gen vaak dat het er zo gezellig en warm is, zo 

'huiselijk'. Voor mij is het inmiddels bijna 

gewoon geworden maar toch voelt dat wel 

goed, dat is wat we wilden bereiken en wat 

we vast willen houden. De kinderen kunnen 

zich verder ontwikkelen en ik kan nog elke 

dag genieten van de (kleine) stapjes die ze 

zetten.  

 

Nu zal het onvermijdelijke gebeuren, ons 

huis zal met de grond gelijk gemaakt gaan 

worden. Het leggen van de fundering van 't 

nieuwe huis zullen we moeten uitbesteden 

alleen onze eigen fundering zal blijven be-

staan, daar ben ik van  overtuigd. 



 

 

Dezer dagen vieren wij ons 2e lus-

trum.’tHuis, de woning bij Swetterhage in 

Zoeterwoude bestaat op 15 december 10 jaar. 

Terug kijkend zijn de jaren omgevlogen. De 

bewoners zijn uitgegroeid van kinderen, 10 

jaar terug, tot jongvolwassenen, heden. Van 

de bewoners die 10 jaar geleden in de woning 

gestart zijn, zijn Erik en Tjakko the old boys. 

Job en Pascal kregen op een bepaald mo-

ment behoefte aan een andere zorgvraag en 

verlieten 2 jaar geleden het huis.  

Daarvoor in de plaats kwam Nina  bij ons 

wonen. De groep begeleiders werd kleiner en 

kort daarop overleed Thomas Pardon, de be-

woner van het eerste uur. Dit alles bij elkaar 

in vrij korte tijd heeft ons allen diep geraakt. 

Kinderen, ouders en begeleiders zijn hier-

door nog meer tot elkaar gekomen. Het over-

gebleven stabiele team heeft het in die perio-

de niet makkelijk gehad.  

Sinds ruim een jaar woont Nathan in 

‘tHuis, hij is de jongste van het stel. In deze 

tijd kijken we met elkaar terug naar hoe we 

ooit begonnen zijn. De voorbereidingen in de 

vorm van talloze gesprekken met de verte-

genwoordigers van Swetterhage samen met 

de ouders. De gesprekken met het Zorgkan-

toor (nodig voor de centen!) en alle andere 

instanties die je nodig hebt voordat het ou-

derinitiatief echt van start kon gaan. We 

moesten in die tijd elkaar wel steeds motive-

ren om vooral door te gaan als er weer een 

enorme hobbel genomen moest worden. 

Gevleugelde woorden van Desiree Pardon 

klonken dan weer: ”Alles zal goed komen”. 

Desiree, onze grote stimulator en voortrekker 

van het ouderinitiatief. Ze wist altijd, over-

al  weer een positieve draai aan te geven. Zij 

wist ook precies bij wie we moesten aanklop-

pen om ons ideaal te bereiken. Uiteindelijk is 

het ons gelukt om dit te verwezenlijken. We 

denken ook met veel plezier terug op de on-

telbare avonden waarop we ons ouderoverleg 

hielden. Vaak eindigden deze avonden hila-

risch, omdat we de hele avond over serieuze 

zaken spraken hadden we aan het eind van 

de avond even wat ontlading nodig. Paul Par-

don wist aan zo’n avond z’n eigen kwinkslag 

te geven.  

Tegenwoordig gaat het er een stuk rus-

tiger aan toe, Desiree en Paul worden door 

de oudergroep heel erg gemist. Gelukkig zien 

we hen nog regelmatig en dan voelt het als 

vanouds. De toekomst brengt weer andere 

zorgen met zich mee, bijvoorbeeld : hoe krij-

gen we passende, nieuwe bewoners bijeen 

voor de nieuwe woning die waarschijnlijk in 

de loop van 2013 klaar zal zijn en waar we 

nog een aantal nieuwe kandidaat-bewoners 

voor zoeken. 

Ook wil ik graag mijn dankbaarheid voor 

de nimmer aflatende steun van de stichting 

uitspreken met 3 Toppers van bestuursleden. 

Dit hechte team zorgt, naast benodigdheden 

voor de inrichting van het huis en ontwikke-

lingsmaterialen, er telkens voor dat de kinde-

ren ieder jaar weer een geweldig leuke vakan-

tie mogen beleven en ook in de december-

maand zorgen zij dat er iets extra’s gedaan 

kan worden. 

Tot slot deel ik ook een compliment uit 

aan de donateurs, sponsors en fondsen om-

dat zonder wie dit allemaal niet mogelijk zou 

zijn.  
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“ Alles zal goed komen” 
Trudy Philippo, moeder van Erik )  
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NIEUWBOUW 'T HUIS (vervolg) 
Eind 2010 was de wens om toch nog op vakan-

tie te gaan wel heel groot dus we besloten alsnog 

een wintervakantie te organiseren met die ge-

dachte dat de kinderen in ‘t Huis ook erg kunnen 

genieten  van een gezellige warme sfeer in huis. 

Ook hadden we genoeg binnen activiteiten be-

dacht en blijft zwemmen favoriet en dat kan het 

hele jaar door! 

In de vorige “’t Huis Info” stond een eerste 

artikeltje over de nieuwbouw op Swetterhage. 

Intussen zijn de eerste nieuwbouwwoningen op-

geleverd en worden deze bewoond. Op onder-

staande foto is vooraan de plek te zien waar het 

nieuwe huis gebouwd zal worden. Op de achter-

grond zijn de eerste nieuwbouwwoningen te zien, 

die al enige tijd bewoond worden. 

De kinderen van ’t Huis moeten nog wel even 

wachten voor het zover is (begin 2013 is nog 

steeds de laatste planning). Hier is vast een klein 

voorproefje van wat hen dan te wachten staat. 

't Nieuwe Huis is ruim opgezet met voor ieder 

een eigen zit/slaapkamer en een eigen badkamer. 

Op de begane grond komen twee van dergelijke 

woonruimtes, die geschikt zijn voor kinderen/

jong-volwassenen, die gebruik maken van een 

rolstoel. Ook komt er op de begane grond een 

grote gemeenschappelijke woon/eetkamer en 

keuken en naast het huis krijgt de "garage" de 

bestemming van opslagruimte voor speelmateria-

len, loopwagens en andere hulpmiddelen. Op de 

eerste verdieping komen 4 zit/slaapkamers en 4 

badkamers en op de tweede verdieping nog een 

zit/slaapkamer met badkamer. Op zolder is ook 

ruimte voor een personeel– of vergaderruimte. 

Het nieuwe huis bestaat feitelijk uit 2 hui-

zen, die onder 1 kap zijn samengevoegd. 

 Het komt aan het water te liggen en er moet 

derhalve goed nagedacht worden over hoe wij 

ongewenste zwempartijen kunnen voorkomen 

zonder het water geheel aan het oog te onttrek-

ken. Rond het huis komt een flinke tuin met vol-

doende ruimte voor een groot terras en voor de 

nodige speeltoestellen. 

Voorlopig moeten onze kinderen het echter nog 

met een huisje doen, zoals op deze foto staat. En 

gelukkig hebben zij het daar ook goed naar hun 

zin. 
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De plek aan het water! 

De voorkant (linker huis) 

De achterkant (rechter huis) 

‘t Huis nu 


